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Os empreendimentos de grande magnitude têm provocado sérias 
transformações no espaço e, ao mesmo tempo, expõem territórios e 
populações a vulnerabilidades e riscos sem precedentes. Atualmente, 
a forma de apropriação do espaço é cada vez mais predatória ao ponto 
de colocar os territórios e as pessoas em risco. Assim, questionamos: 
Seria possível pensar uma vida segura no planeta? Nós, humanos, 
queremos garantir nossa vida na terra, repleta de mordomias, sem 
qualquer risco de prejuízo a essa condição de mordomia. Queremos 
o milagre, mas, sem merecê-lo e, isso é o que revela a relação de 
ganância e estupidez que, conforme Stephen Howking, são o que 
acabará com a vida na terra.

Não queremos mudar nosso modo de viver, nossos valores. O que 
isso nos inspira a pensar? Que sentimos fascinados pelo mundo das 
coisas; dos produtos industrializados; fascinados pela modernidade 
etc. esquecemos a essência da vida: a de que sem o chão, não se 
constrói nem se garante a segurança da casa. Ou seja, a casa é o 
planeta e os hábitos modernos simplesmente partem do princípio da 
exploração dos bens naturais até sua exaustão, esquecem o planeta. 

Este livro vem contribuir com esse debate trazendo diferentes 
trabalhos de autores envolvidos com a temática dos Riscos, que 
ainda constituem desafios a investigadores e profissionais diversos, 
como a identificação de riscos e sua gestão, uma vez que vários 
países promovem políticas econômicas cada vez mais ameaçadoras 
à segurança das pessoas e sistemas vivos. Cada capítulo traz uma 
contribuição ao debate dos riscos, os quais podem se manifestar em 
forma de inundações em áreas urbanas, riscos socioambientais em 
comunidades pesqueiras, necessidade de implantação de unidades 
de conservação para amenizar riscos, dentre outros. Quem dera 
pudéssemos dizer “esta é uma obra de ficção”, mas, ao contrário, 
são aspectos reais de diferentes situações que expõem os territórios 
e as pessoas a riscos. Esperamos oferecer ao leitor uma contribuição 
aos estudos desse tema e desejamos uma boa leitura.
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P R E fáC I O

Em 2014, Fritjof Capra já nos dizia que há soluções para os principais 

problemas do nosso tempo e, acrescentava, que algumas delas são, inclusive, 

simples. Entretanto, essas soluções, segundo ele, exigem mudanças em nossa 

percepção, pensamentos e valores. Por sua vez, em entrevista a Larry King, 

apresentador do programa Larry King Live, na emissora CNN, de acordo 

com o The hearty soul, Stephen Howking, famoso físico, reconhecido a nível 

mundial, falecido em 2018, afirmou que “ganância e estupidez são o que acabará 

com a raça humana”. 

Tomando como ponto de partida essas afirmações, nos preocupamos em 

discutir a temática dos riscos sociais, econômicos e espaciais em função de 

grandes empreendimentos, que têm promovido sérias transformações no 

espaço em função da forma de apropriação do espaço e, consequentemente, 

destruição de territórios. Nesta abordagem, questionamos o caráter natural de 

acontecimentos que exigem, inclusive, uma avaliação mais ampla no sentido 

de perceber que, além do caráter natural, há o quesito Uso do Território como 

uma maneira de agravar as condições de riscos.

Um tsunami, um deslizamento de terras em função de chuva forte, 

inundação de áreas urbanas por conta de elevação de níveis de rios e córregos, 

por exemplo, constituem fenômenos naturais, mas, ainda assim, como o 

dissemos, devemos questionar o caráter natural de muitos acontecimentos 

de gravidade alta. Isso significa que podemos questionar até que ponto um 

evento natural é, sozinho, responsável por tragédias a ele atribuídas. Por 

exemplo, o que era ou não natural nos deslizamentos de terra da área serrana 

do Rio de Janeiro, Brasil, em 2010? O que era ou não natural no rompimento 

da barragem da Samarco em Mariana-MG em 2015? E no rompimento da 

barragem de rejeitos em Brumadinho-MG, em 2019? Como explicar que 

somente as causas naturais sejam responsáveis pelos incêndios florestais em 

Portugal como as recentes ocorrências? E na devastação causada pelo tsunami 

no Japão em 2011, ou o terremoto que causou aquele terrível tsunami que 

devastou milhares de vidas no dia 26 de dezembro de 2004 na Tailândia? 
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Ou seja, se em todos esses acontecimentos houve participação da natureza, 

é fato que em todos esses fenômenos houve sempre decisões humanas que 

agravaram as consequências.

Assim são os grandes empreendimentos. Tomam decisões que poderão afetar 

milhares de pessoas que muitas vezes nem sequer têm o conhecimento de que 

estão submetidas aos efeitos catastróficos das decisões. Pior ainda, é o fato de 

que os empreendedores que são responsáveis pelas obras serem, ao mesmo tempo, 

negligentes quanto à segurança das pessoas e dos lugares, por conta de ganância 

e estupidez, ou seja, ganância e estupidez marcam a forma de apropriação do 

espaço o que, consequentemente, coloca os Territórios em Risco.

Isso constitui, portanto, parte das reflexões contidas nesta obra que 

ora apresentamos, que é fruto dos trabalhos apresentados no III Simpósio 

Ibero-Afro-Americano de Riscos (SIAAR), realizado na Universidade Federal 

de Uberlândia, em junho de 2019, em parceria com a RISCOS - Associação 

Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança. Os capítulos que compõem a obra 

aprofundam aspectos da temática que são de vital importância na atualidade, 

porque expõem, de maneira científica, os Territórios em Risco.

Uberlândia/MG, Brasil, novembro de 2020

Vicente de Paulo da Silva
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Resumo: O São Francisco é o maior rio totalmente brasileiro. Diversos gran-
des empreendimentos estão sendo realizados na sua bacia e no seu 
entorno. A implementação e a manutenção desses empreendimentos 
resultam em riscos sociais aos moradores locais.  A Geografia tem 
uma categoria de análise que pode ser usada para a percepção dos 
fatos: lugar. A vivência das comunidades locais traz compreensão e 
respostas para os riscos sociais enfrentados. O lugar e a voz das comu-
nidades são fontes de respostas. Essas respostas podem ser buscadas e 
usadas na academia, nas escolas e em diversos organismos na procura 
de soluções para os riscos sociais. O objetivo geral desta pesquisa é 
apontar formas de se trabalhar com a categoria lugar e história oral 
na busca por soluções de riscos sociais. Concluiu-se que ainda existe 
uma carência em relação ao escutar as vozes das comunidades locais 
na gestão de grandes empreendimentos nas áreas pesquisadas.
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Introdução

Este artigo é o resultado de um trabalho apresentado entre os dias 17 e 20 de 

junho de 2019, no Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia, 

Minas Gerais, Brasil, no III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos (SIAAR), 

que abordou a temática “Riscos e Sociedade, da apropriação do espaço à criação de 

territórios em riscos”. Em uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado (em 

que também ocorreu o estágio doutoral na Universidade de Coimbra e trabalhos 

de campo em Portugal e na Espanha), foram realizadas pesquisas que envolvem 

grandes empreendimentos e riscos sociais no entorno do Rio São Francisco. As 

pesquisas foram feitas entre 2007 e 2015. Diversas informações foram obtidas e 

merecem ser conhecidas, por essa razão formou-se uma base teórica consolidada de 

produção científica. Mas as dúvidas não terminaram, e uma questão é trazida para 

este artigo: Que intervenções positivas podem ser feitas nas comunidades locais, 

a partir da Geografia, para amenizar os riscos sociais que envolvem os grandes 

empreendimentos resultantes da transposição do Rio São Francisco?

Abstract: The São Francisco is the largest entirely Brazilian river. A number of 

large enterprises operate in the river basin and its surroundings. The 

implementation and maintenance of these large enterprises imply social 

risks for local residents. Geography has an analysis category that can 

be used to understand the facts, namely, place. The experience of local 

communities brings understanding and answers to the social risks faced. 

The place and voice of communities are sources of responses. The answers 

can be sought and used in academia, schools, and various organizations 

in the search for solutions to social risks. The general objective of the 

article is to point out ways of working with a place category and oral 

history in the search for social risk solutions. It is concluded that, in the 

studied areas, there is still a need when it comes to the managements of 

major enterprises listening to the voices of local communities.

Keywords: Transposition, San Francisco River, place.
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A Geografia é uma ciência que possui o espaço, o território, a região, a paisagem 

e o lugar como categorias de análise.  O lugar é uma categoria que se aproxima 

da vivência cotidiana das comunidades, valorizando, assim, seus moradores e seus 

conhecimentos. Um dos espaços de discussão da Geografia são as escolas de nível 

básico, logo elas podem ser apontadas como ponto de interferência na vivência das 

comunidades. No Brasil, existem uma legislação e orientações governamentais que 

apontam formas de trabalhar essa matéria no ensino básico. Essas orientações e a 

base curricular evidenciam a necessidade de explorar a categoria lugar e a vivência 

das comunidades como instrumento de entendimento da Geografia. 

Neste artigo serão abordados a importância de trabalhar a categoria lugar, o 

conceito de lugar na Geografia e a legislação e os planejamentos governamentais 

em torno dessa categoria no ensino básico. Os grandes empreendimentos e os 

riscos sociais que envolvem a transposição do Rio São Francisco são exemplos 

da necessidade de iluminar a voz das comunidades locais, na busca de minimizar 

problemas decorrentes de suas instalações. 

O São Francisco é o maior rio totalmente brasileiro. Ele nasce em Minas Gerais, 

Região Sudeste do País, e tem sua foz na Região Nordeste. Estão sendo realizadas 

obras para a transposição de parte das águas desse rio para regiões que não são 

naturais de seu curso (Nordeste Setentrional). Esses empreendimentos não são os 

únicos casos de transposição que envolvem o rio. Podem-se citar, também, as obras 

nas suas nascentes, nos anos 1950. 

O objetivo geral deste artigo é apontar caminhos para trabalhar com a questão 

do lugar nas escolas locais, valorizando o conhecimento das comunidades no 

enfrentamento dos riscos sociais gerados por grandes empreendimentos que 

envolvem o Rio São Francisco. 

Professores, alunos, escolas, comunidades, academia, gestores, órgãos 

governamentais, ONGs e demais interessados em melhorar a qualidade de vida 

no torno do rio e a saúde ambiental do São Francisco podem se apoiar no estudo 

da categoria lugar para encontrar respostas dentro da Geografia.  Aqui serão 

discutidos fundamentos teóricos formais e legais para abordar o conceito de lugar 

nas escolas de nível básico, na Bacia do Rio São Francisco. É um apoio formal 

para professores e outros agentes que entendem que essa categoria é importante no 
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ensino da Geografia, pois ela ajuda a refletir e a explorar questões das vivências das 

comunidades. Este estudo pode ser utilizado na busca de soluções em outras bacias 

ou outros espaços geográficos. No caso da gestão dos grandes empreendimentos que 

envolvem o Rio São Francisco, ele se mostra fundamental para a diminuição dos 

riscos sociais envolvidos. 

A metodologia utilizada neste estudo baseou-se no recorte conceitual de uma 

dissertação e uma tese de doutorado que tiveram como tema central os grandes 

empreendimentos e os riscos sociais que envolvem o Rio São Francisco (história 

oral), como também em documentos formais da legislação educacional no Brasil 

que permitem aos professores, principalmente os de geografia do ensino básico, 

trabalhar com a categoria lugar. Para compreender melhor essa categoria, serão 

analisados conceitos trazidos por especialistas reconhecidos nessa área de ensino.

Materiais e métodos

Tanto na dissertação de mestrado quanto na tese de doutorado (Assis, 2009 e 

2015), a perspectiva da categoria lugar foi pesquisada com base no método história 

oral de vida, relacionada a alterações geográficas, como de questões ambientais, nos 

lugares de transposições de águas que envolvem o Rio são Francisco. Segundo o 

autor, as alterações geográficas podem ser registradas e analisadas por meio da voz das 

comunidades locais, trazendo respostas para problemas e riscos sociais. Portanto, neste 

artigo procura-se evidenciar que vozes de estudantes, crianças, adultos e idosos podem 

ser buscadas como contribuição para resolução de questões do lugar de sua vivência.

História oral e Lugar

A base principal deste estudo foi a história oral, que pode ser considerada 

tanto um método quanto um procedimento metodológico. Para compreender esse 

método e utilizá-lo como manual, recorreu-se a Thompson (1992). Esse consagrado 

pesquisador descreveu o passo a passo a ser seguido em uma investigação nessa área. 
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Segundo Thompson (1992), a história oral dá vozes às pessoas que muitas vezes 

são desprezadas no meio técnico, científico e informacional. Corroborando esse 

pensamento, Santos (2004) ressalta que num mundo globalizado as realidades 

locais são desprezadas.  

O pesquisador pode contrapor as vozes alcançadas com as mais diferentes fontes, 

principalmente quando há dúvidas relacionadas a grandes projetos, uma vez que a 

mudança de enfoque pode ajudar a esclarecer fatos (Thompson, 1992, p. 25, 29).

As vozes dessas pessoas podem ser buscadas em pesquisa de campo, nos lugares 

onde elas moram. A categoria lugar é um espaço determinado com características 

próprias, com grupos sociais que têm uma relação de identidade com o local. É onde 

o homem está ambientado e integrado, é onde ele possui relação de sentimento, de 

afeição e de vivência com o seu espaço (Christofoletti, 1985, p. 22). 

O estudo de Tuan (1980) é considerado um clássico da literatura geográfica em 

relação à categoria lugar. Nessa obra o autor ressalta que os seres humanos utilizam seus 

sentidos para compreender os lugares. Chegar até os seres humanos nos mais distintos 

lugares não é tarefa fácil. Escutar e registrar o que essas pessoas têm a dizer sobre seus 

lugares também não o é. Mas com algum esforço, paciência e tempo, pode-se buscar 

compreender diferentes relatos, registrando-os e comparando-os. “É a justaposição de 

experiências vivas de todos os níveis da sociedade é o que torna a história local mais vigorosa 

e intelectualmente provocante” (Thompson, 1992, p. 245). Escutar as pessoas não exige 

a rigidez da geometria de canais ou da engenharia dos dutos. O pesquisador deve estar 

sensível às relações humanas, aos seus sentimentos e à cultura local. 

As pessoas entrevistadas nesta pesquisa foram selecionadas com base nas 

indicações de diversos órgãos governamentais e também nos encontros casuais, 

durante o trabalho de campo. O primeiro passo foi definir o que seria pesquisado, 

conversar com as pessoas que conheçam a área e fazer uma entrevista-piloto. Buscou-

se conhecer a história da comunidade antes das entrevistas, para que fossem abordadas 

as perguntas mais relevantes, mas sempre deixando o entrevistado à vontade para 

expor fatos novos. O pesquisador não ficou expressando suas opiniões.  “Conseguir 

ir além das generalizações estereotipadas [...] é uma das habilidades, e das oportunidades 

básicas do trabalho de história oral” (Thompson, 1992, p. 261). Foram utilizados um 

roteiro e um gravador digital. A transcrição das entrevistas gravadas foi feita em sua 
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totalidade. Na interpretação dos textos, tentou-se construir, apresentar, avaliar, testar 

e relacionar a história oral com modelos mais amplos. A memória pode ser falha, por 

isso foram buscadas outras fontes e relatos diferentes (Thompson, 1992, p. 303).

Os instrumentos metodológicos utilizados foram a pesquisa exploratória, a 

entrevista aberta semiestruturada e a história oral. Inicialmente foi feita uma pesquisa 

de exploração com base no levantamento bibliográfico do material disponibilizado 

pelo Ministério da Integração Nacional do Brasil, como também em relatórios 

técnicos, trabalhos científicos e jornais de diferentes épocas. Em campo, buscou-se 

localizar as pessoas diretamente atingidas pela transposição do Rio São Francisco: 

agricultores familiares, comunidades quilombolas e reassentados. As falas dos 

entrevistados foram colocadas em contrapondo ao discurso oficial do Ministério da 

Integração e de outros órgãos.

A categoria lugar como possibilidade de intervenção

Constatou-se que os moradores locais entendem o lugar onde vivem, ou seja, 

eles sabem trazer respostas para diversas questões. Na educação como um todo, e em 

especial na educação ambiental, é preciso iluminar vozes e discutir com a academia 

as realidades locais. Para isto, é preciso pesquisar e discutir questões pertinentes, 

vindas das mais diversas fontes educacionais. A Geografia é uma ciência que tem 

como uma de suas principais características a preocupação com a justiça social. A 

categoria lugar na Geografia orienta para o recorte que se pode fazer observando os 

laços cotidianos que o indivíduo tem com seu espaço. Para compreender a voz dos 

moradores de um local, a história oral pode ser utilizada como base teórica. Lugar e 

história oral se completam (Assis, 2015). 

Ensino de Geografia e Lugar

O lugar é a primeira categoria a ser instrumentalizada. A criança, desde o seu 

nascimento, reconhece sua mãe e os objetos próximos. Ela amplia sua capacidade 
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cognitiva evoluindo com o tempo. No Brasil, vários são os instrumentos que usaram 

essas ideias no ensino da didática, por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o ensino (1980), o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil 

(1991) e, atualmente, a própria Base Curricular Nacional Comum (BCNC, 2017). 

A categoria lugar aparece não só na Geografia, mas também em outras 

ciências. Paralelo à história oral, o lugar manifesta-se claramente nos estudos 

de História. Nos anos iniciais do ensino fundamental, dentre outros objetivos 

pautados na rotina diária em relação ao conteúdo História, espera-se que os 

alunos sejam capazes de reconhecer algumas semelhanças e diferenças existentes 

no seu grupo de convívio, e gradativamente possam ampliar sua capacidade de 

análise, reconhecendo e valorizando ações individuais e coletivas que repercutem 

na melhoria das condições de vida para si, e para os outros. Em Geografia, dentre 

os objetivos semelhantes, espera-se que os alunos possam reconhecer na paisagem 

local as diferentes manifestações da natureza e como seu grupo social dela se 

apropria, valorizando ações que repercutam num ambiente sustentável. Assim, 

espera-se que os professores de Geografia e de História sejam capazes de selecionar 

conteúdos e práticas pedagógicas que valorizem a criança e sua história de vida, 

como também de sua família e da sua comunidade, com ações de sustentabilidade 

ambiental e social, como o valor do indivíduo como cidadão capaz de atuar no 

seu meio ambiente. O papel do professor é fundamental, pois é ele que instiga 

o aluno a se desenvolver, e principalmente estimula sua criatividade e sua 

autonomia. Ademais, devem ser  valorizados também o lugar onde o aluno vive, 

suas histórias e sua realidade social, econômica e ambiental. Segundo os PCNs 

(1997) e a BNCC (2017), é sempre apropriado fazer a interação entre Geografia, 

História e as outras ciências, para oferecer e construir um adequado processo de 

ensino-aprendizagem.

Os grandes empreendimentos e os riscos sociais no entorno do Rio São Francisco

O Rio São Francisco nasce no estado de Minas Gerais (Região Sudeste) e tem 

sua foz entre os estados de Sergipe e Alagoas, na Região Nordeste (fig. 1).
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fig. 1 ‑ Bacia do Rio São Francisco (Fonte: Pires, 2016).
Fig. 1 - São Francisco river basin (Source: Pires, 2016).
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No final da década de 1950 e no início da década de 1960, foi realizada uma 

transposição no reconhecido lugar das nascentes do Rio São Francisco. Apesar de 

esse rio ter sua nascente histórica atestada como pertencendo ao município de São 

Roque de Minas, sua verdadeira nascente geográfica se encontra em Medeiros. Em 

Vargem Bonita, município vizinho, nasce o Rio Piumhi. Esse rio fazia parte da Bacia 

do Rio Grande (fig. 2), mas para a construção da Usina Hidrelétrica de Furnas, ele 

foi transposto para a Bacia do Rio São Francisco, através de canais artificiais (fig. 3) 

(Moreira, 2006). Por meio da metodologia história oral, Assis (2009) obteve relatos 

das comunidades locais sobre as alterações geográficas ocorridas no lugar.

fig. 2 ‑ Rio Piumhi antes da transposição 
(1958) (Fonte: Moreira, 2006).

Fig. 2 - Piumhi River before transposition 
(1958) (Source: Moreira, 2006).

fig. 3 ‑ Rio Piumhi após a transposição 
(1963) (Fonte: Moreira, 2007).

Fig. 3 - Piumhi River after transposition 
(1963) (Source: Moreira, 2007).

Já a transposição do Rio São Francisco, também chamada de “Projeto de 

Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional”, 

é um grande empreendimento sob a responsabilidade do Ministério da Integração 

Nacional do Brasil (fig. 4). A obra teria sua inauguração em 2015, mas em 2020 

ela ainda não está totalmente concluída. No Nordeste do País, parte das águas 

do Rio São Francisco está sendo desviada para regiões que sofrem com a seca. A 

obra é extremamente complexa (contando com outras obras gerenciadas pelos 
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estados e municípios) e ainda não conseguiu levar águas transpostas para atender à 

demanda pretendida. Assis (2015) obteve relatos das comunidades que vivenciam 

as transformações geográficas no lugar.

fig. 4 ‑ Localização do Projeto de Integração da Bacia do Rio São Francisco com Bacias do 
Nordeste Setentrional do Brasil (Fonte: Brasil, Ministério da Integração Nacional, Relatório 

de Impacto Ambiental, 2004, p. 4).
Fig. 4 - Location of the São Francisco River Basin Integration Project with basins in 

the northern area of north-east Brazil (Source: Brasil, Ministry of National Integration, 
Environmental Impact Report, 2004, p. 4).

A valorização da região das nascentes do Rio São Francisco

Os moradores descrevem as modificações nas paisagens na região das nascentes 

do Rio São Francisco. São Roque de Minas, cidade de suma importância para 

esta pesquisa, é onde se encontra a nascente histórica do São Francisco. Ela é 

caracterizada como uma cidade pequena típica do interior de Minas Gerais. As 

crianças são estimuladas a discutir a relevância da questão patrimonial do município. 

Na exposição de uma escola de nível fundamental, constatou-se a presença de vários 
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trabalhos relacionados à importância de ter no município os atrativos turísticos 

de rara beleza, principalmente a nascente histórica do Rio São Francisco, ou seja, 

percebe-se que há a valorização do local como potencial para o turismo (fot. 1).

fot. 1 ‑ Maquete da igreja matriz de São Roque de Minas, elaborada por alunos da 6a série 
do ensino fundamental da única escola estadual do município. Os trabalhos expostos em 

uma feira cultural na escola valorizam o patrimônio do local 
(Fotografia de Assis, tirada a 20/07/2008 (Assis, 2009).

Photo 1 - Model of the main church of São Roque de Minas, made by students from the sixth 
grade of elementary school of the only state school in the municipality of São Roque de Minas. 

The works displayed at a cultural fair at the school respect the local heritage 
(Photography of First Assis, taken 20/07/2008 (Assis, 2009).

Segundo funcionários do Parque Nacional da Serra da Canastra, é cada vez 

maior o número de turistas na região, e nem sempre a manutenção do parque 

ocorre de forma adequada. As belezas locais atraem turistas e pesquisadores:

Antes mesmo de chegar a Formiga eu já tinha avistado no horizonte a 

Serra da Canastra. Essa montanha, que se assemelha a um imenso cofre, mostra 
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ao longo sua massa imponente, pareceu-nos tão isolada. Não é o que ocorre, 

porém. Ela faz parte da Serra das Vertentes... que limita a oeste a Bacia do 

São Francisco [...].  Ao entrarmos no desfiladeiro a que já me referi, vimo-nos 

próximos da serra. Ali seu cume é perfeitamente regular, e grande parte de seus 

flancos, nos pontos mais elevados, é formada de rochas talhadas a pique, cheias 

de sulcos e inacessíveis. Abaixo delas se estendem matas e pastagens naturais em 

encostas suaves, até o fundo de um vale estreito, onde corre o Rio São Francisco. 

Embora as rochas formem como um paredão quase vertical, elas estão longe de 

ser escalvadas, pois em vários pontos são cobertas por uma relva muito fina, que 

raramente deixa entrever a cor acinzentada da pedra. Em nenhum outro lugar 

encontrei relvados um verde tão bonito e tão viscoso como os que estendiam aos 

pés dessas rochas a pique, e os matizes mais escuros das matas vizinhas não lhes 

ficava devendo nada em beleza (Saint-Hilare, 1975).

No carnaval de 2003, chegamos a receber mais de 900 pessoas por dia 

(depoimento do Sr.1 - funcionário da portaria do Parque Nacional da Serra 

da Canastra). 

Nas entrevistas realizadas tanto em Medeiros quanto em São Roque de 

Minas, percebe-se uma preocupação muito grande em atrair turistas, por questões 

econômicas. Já a proteção ambiental das nascentes do Rio São Francisco foi pouco 

mencionada. O turismo gera uma série de impactos, que parecem não ser observados 

tanto quanto a questão econômica. No depoimento do Sr. 1, nota-se que o número 

de turistas é grande e que o lugar é historicamente atraente, o que corrobora o 

depoimento de Saint-Hilare (1975). Não houve por parte dos entrevistados 

demonstração do conhecimento das obras da transposição do Rio Piumhi para o 

Rio São Francisco, mesmo sendo uma região geográfica muito próxima. 

Logo depois de descer a Serra da Canastra e ver o belíssimo espetáculo formado 

pela queda das águas do Rio São Francisco na Cachoeira Casca D’anta, tem-se uma 

saída do parque que dá para o município de Vargem Bonita, muito importante na 

questão do desenvolvimento regional, por causa da exploração mineral. Essas são 

as mesmas águas que no passado geraram uma importante extração mineral, como 

demonstrado pelo relato do senhor Claudine:
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O Rio São Francisco, principalmente no município de Vargem Bonita, o Rio 

Piumhi e o Córrego das Araras, por mais de 40 anos forneceu ouro para nós ourives 

de Formiga. Tinha muitos garimpeiros que viviam do garimpo de ouro, não tem 

mais por causa do Florestal... Córrego Cabresto, perto da foz do Rio Piumhi com o 

Rio São Francisco tem diamante. Eu comprei muito diamante, inclusive um de 1 

quilate, hoje no valor de uns 10 mil reais. Tinha tal de Nice. Essa Nice trazia ouro 

toda semana, tirado no quintal. Uma vez ela chegou com uma latinha de Toddy 

cheia de ouro. Passa uma semana e o barranco mata o marido dela, pela forma 

como ele tirava o ouro. Córrego das Araras e o Rio Piumhi ainda têm muito ouro 

e diamante. Trabalho há 54 anos com joia (depoimento do Sr. 2). 

Na divisa de Vargem Bonita com o município de Piumhi nasce o Rio Piumhi. E 

é também no município de Piumhi que acontece o encontro das águas do Rio São 

Francisco com as águas do Rio Piumhi.

O rio corria pro Rio Grande na função da barragem, que é de Furnas. O Rio 

Piumhi retornou, e em vez de continuar indo pro Grande ele foi pro São Francisco. 

Por isso a Bacia do São Francisco começa hoje aqui, nesse dique, e devia até mudar 

a nascente do Rio São Francisco, que o ponto mais ao sul de onde ele nasce é no 

dique. Então a nascente de São Roque já passou a ser um afluente dessa nascente 

do dique, que é o ponto mais ao sul. Ele desagua no Nordeste, né? O ponto mais 

ao sul é essa montanha ao lado direito aqui do hotel. Ali começa então as nascentes 

que começam o córrego. Córrego do dique, e vai pro São Francisco, entra o São 

Francisco. Precisa até mudar esses livros de Geografia e História porque a nascente 

do São Francisco é aqui agora. Queriam passar pra Medeiros, aí tem vários lugares 

que querem ter a nascente do São Francisco. Dos três que estão brigando, é aqui, 

porque tá mais ao sul. Como se mede um rio? Se ele deságua no Nordeste, o ponto 

mais ao sul é aqui. Então não tem mais como discutir isso daqui. Hoje, sem 

dúvida, é só pegar o mapa e ver que é aqui (depoimento do Sr.3).

Como pode-se perceber, a hidrografia da região parece confusa, e realmente 

é, pois o Rio Piumhi fazia parte de uma bacia diferente da do Rio São Francisco, 

e agora está ali inserido através do Córrego Água Limpa, após sua transposição. 
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Essa alteração ocorre na região das nascentes do Rio São Francisco, o que faz com 
que as águas do   Rio Piumhi sejam ali inseridas. Esse fato causa um forte impacto 
no Rio São Francisco, uma vez que leva uma grande quantidade de sedimentos 
para suas águas. No depoimento do Sr. 2, percebe-se até mesmo a colocação de 
nova nascente. Então, como devemos considerar essa nova hidrografia da região? O 
Rio Piumhi será considerado como parte da Bacia do São Francisco nos planos de 
recuperação do São Francisco, como preconiza o Ministério da Integração Nacional 
no caso de sua transposição para Região Nordeste? Essas perguntas encontram-se 
sem respostas. O desconhecimento por parte das autoridades e da própria academia 
sobre a transposição leva os órgãos governamentais, tanto federais como estaduais, a 
desconsiderar a transposição do Rio Piumhi para o Rio São Francisco.

Na transposição do Rio São Francisco no Nordeste (Uma nova nascente?)

Cabrobó é onde se faz a primeira captação de águas no Projeto de Integração do 
Rio São Francisco. O município representa um ponto estratégico para estabelecer uma 
série de discussões em torno de questões que envolvem a polêmica da transposição. 
Em Cabrobó existem comunidades que são banhadas pelo Rio São Francisco e outras 
que não possuem nenhum tipo de acesso às suas águas. Ao norte de Cabrobó estão 
os municípios que sofrem com a seca, e ao sul estão grandes produtores agrícolas que 
utilizam as águas do Rio São Francisco. Portanto, não há dúvidas de que Cabrobó é um 
ponto de interseção entre a realidade seca do Nordeste Setentrional e uma das regiões 
altamente produtivas, com a agricultura irrigada pelas águas do Rio São Francisco.

A história de formação do município começa no ano de 1762, quando uma 
paróquia foi criada em uma aldeia indígena existente na região, tendo como 
primeiro vigário o padre Gonçalo Coelho de Lemos. Em 1903, Cabrobó foi elevada 
à categoria de cidade, e em 1929, à categoria de município. Seu território pertencia 
ao antigo município de Boa Vista (hoje Santa Maria da Boa Vista). Segundo relatos 
de descendentes de moradores primitivos, o local era habitado por indígenas 
conhecidos como Rodelas de Cabrobó. Francisco Dias D’Ávila II, pertencente à 
dinastia sertanista da Casa da Torre, instalou-se na região com uma fazenda de 

criação de gado e ajudou a formar a primeira paróquia (IBGE, 2014).
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Historiadores também contam que inicialmente os índios das tribos Truká e 
Pankararus da região deram o nome a cidade. Cabrobó, origem indígena, significa 
árvore ou mato de urubus. Vem de caa – árvore e orobó – urubu. Administrativamente, 
o município é formado pelo distrito-sede e pelos povoados da Aldeia Indígena N. S. 
da Assunção, Ilha de Assunção, Mãe Rosa e Murici (Cabrobó, 2013).

O município possui uma área territorial de 1.657,705 km², índice de 
desenvolvimento humano de 0,623, população residente de 30.873 pessoas e valor 
de rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios particulares 
permanentes na zona rural de R$ 138,80 (IBGE, 2014).

Localiza-se no sertão do São Francisco, distante 586 km do Recife. Possui solo “arenoso”, 
vegetação de Caatinga e precipitação pluviométrica média anual de 1.275,4 mm, sendo 
março e abril os meses chuvosos. Seu clima é semiárido, quente, com temperatura média 
anual de 25 ºC. O município tem na agricultura (produtos como arroz e cebola) sua 
principal fonte de renda. Sua localização é privilegiada, pois situar-se na margem esquerda 
do Rio São Francisco. Também do lado esquerdo, encontra-se a Ilha da Assunção, próximo 
de onde se faz a captação das águas para a transposição do São Francisco. A ilha pertence 
aos índios Trukás, que têm uma ligação de sobrevivência material e imaterial com as águas 
do rio e com a ilha. Os índios têm uma grande relação de dependência da agricultura. 
Sua economia é baseada na produção agrícola, principalmente no plantio de arroz, feijão, 
milho e cebola. Na ilha, os Trukás têm uma rica trajetória de lutas para manter sua religião, 
seus costumes e sua arte (Cabrobó, 2013).

A Ilha da Assunção, além de ainda estar no Rio São Francisco, tem contato 
direto, por meio de uma ponte, com a zona urbana de Cabrobó. Os índios Trukás, 
moradores da ilha (fig. 5), também sentiram a chegada das obras da transposição, 
mas não foram inseridos no grupo de entrevistados, por ter sido constatado um 
desgaste da comunidade indígena em ficar oferecendo entrevistas sobre o assunto. 
Em uma das margens da ilha estão os canais e o ponto de captação da transposição, 
e na outra tem-se o perímetro urbano de Cabrobó. 

Dentre as fontes bibliográficas consultadas, o principal material pesquisado para 
entender como a transposição do Rio São Francisco atinge os índios Truká foi o 
relatório denúncia produzido, em 2009, pelo Conselho Indigenista Missionário, no 
qual podem ser encontradas diversas falas dos índios, que já retratavam como estava 
sendo a implementação das obras da transposição do São Francisco. 
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fig. 5 ‑ Localização da comunidade indígena Truká (Fonte dos dados: Google Earth, 2014).
Fig. 5 - Location of the Truká indigenous community (Data source: Google Earth, 2014).

É exatamente nesse lugar que as duas realidades se cruzam. De um lado, 

a implementação da maior obra hídrica do País, e do outro, o lugar sagrado de 

vivência dos índios Trukás. De um lado, o Rio São Francisco no seu curso natural, 

e do outro, os canais que devem levar parte de suas águas por um novo caminho, 

para o Nordeste Setentrional do País. Com base na literatura pesquisada, é possível 

inferir que o lugar de vivência dos Trukás, ao longo da história brasileira, não teve 

seus limites respeitados, e até hoje é fruto da luta dos índios. A história do povo 

Truká se confunde com uma luta para proteger e reivindicar o lugar onde eles vivem. 

O Ministério da Integração Nacional (2014) afirmou que o programa ambiental 

referente às terras indígenas foi um dos mais bem-feitos e organizados para 

implementação da transposição. As terras indígenas dos povos Trukás, Tumbalalás, 

Pipipans e Kambiwás, por sua proximidade com as obras do Projeto São Francisco, 

principalmente nos municípios de Cabrobó e Floresta, em Pernambuco, teriam sido 

amparadas por medidas e condutas que visam minimizar as interferências negativas 

das obras durante o período de construção, com ações previstas em um programa 
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de desenvolvimento das comunidades indígenas. Entre elas está a construção, em 
convênio com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), de 367 casas e cinco postos 
de saúde, nas quatro aldeias. Segundo um levantamento, teriam sido entregues, até o 
momento, 71 casas para os Trukás, 58 para os Kambiwás, 23 para os Pipipans e sete 
para os Tumbalalás. Quatro postos de saúde estão em fase de construção. Reuniões 
periódicas estão sendo realizadas com as lideranças indígenas e com os técnicos 
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), para o acompanhamento das ações já 
executadas e para o monitoramento das ações planejadas (BRASIL, Ministério da 
Integração Nacional, Programa 12 de apoio aos povos indígenas, 2005).

Já os índios relataram uma situação diferente e tentaram demonstrar sua 
indignação por meio de protestos. “O Projeto de Transposição em si tem sido 

implementado com o uso de força armada do Exército Brasileiro. Preterindo o diálogo, 

o Governo impôs à força o início das obras [...]. (Cacique Neguinho Truká)” (CIMI, 
Relatório denúncia, 2009, p. 29). 

Quando foi perguntado sobre a necessidade de atuação do Exército nas obras 
em Cabrobó, o Ministério Integração deu a seguinte resposta: “A atuação do 

Exército Brasileiro teve duplo objetivo, sendo o principal garantir que o trabalho fosse 

desenvolvido com segurança, [...]. Além disso, a instituição apresentava as qualificações 

necessárias para a atuação na área” (BRASIL, Ministério da Integração Nacional, 
Questionário, 2015). Mas como demonstrado, o que os índios sentiram, na 
verdade, foi uma pressão para que a obra fosse instalada, sem gerar questionamento 
em torno da posse do território.  

Conclui-se, então, que as obras da transposição chegaram ao lugar de vivência 
dos índios Trukás de forma brusca, não respeitando e nem escutando suas vozes, 
gerando e intensificando uma série de conflitos históricos na luta por sua terra e por 
sua cultura, o que resultou em aflições e modificou seu modo de vida em virtude 
das obras que estão sendo instaladas. 

Historicamente, os vales dos rios foram os espaços onde os homens preferiram 
habitar, pois forneciam água e alimento. “Ele promete uma subsistência fácil por ser 

um nicho ecológico altamente diversificado: há uma grande variedade de alimentos 

nos rios. [...]” (Tuan, 1980, p. 134). A vida dos índios Trukás está completamente 
ligada ao Rio São Francisco, tanto pelo aspecto material, pois vivem da agricultura, 

pecuária e pesca, quanto pelo lado imaterial, místico, de fé e de sentimento.
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No caso específico da tribo Truká, essa relação é agravada, pois eles moram em 

uma ilha. Chamada de Ilha da Assunção, eles vivem rodeados pelas águas claras 

do São Francisco. Segundo Tuan (1980), existem diversos povos que têm uma 

ligação mística de sobrevivência com o formato geográfico da ilha, como pode ser 

observado no caso dos Trukás. Historicamente, a importância da ilha é colocada 

como fruto da imaginação do homem: “No mundo, muitas das cosmogonias começam 

com o caos aquático: quando a terra emerge, necessariamente é uma ilha” (Tuan, 1980, 

p. 135). Apesar de o Ministério da Integração afirmar que a retirada de água para a 

transposição será muita pequena e que não irá alterar o curso ou a geografia do Rio 

São Francisco, a população teme que isso não seja verdade. 

Em relação à transposição do Rio São Francisco para o Nordeste Setentrional 

do Brasil, Assis (2015) apontou as diversas realidades vivenciadas, desde a desses 

indígenas até a das comunidades que tiveram suas terras cortadas pelo canal 

artificial e, portanto, foram reassentadas. Algumas colocações podem ser citadas. 

Os moradores do lugar disseram que faltou comunicação entre os idealizadores 

e os gestores das obras. Relataram a necessidade de água na região, mas disseram 

que já moram próximo ao Rio São Francisco e que já faltava acesso à água. 

Afirmaram o receio da chegada de empreendimentos agrícolas e da expulsão dos 

moradores tradicionais.

Conclusão 

A categoria lugar, na geografia, é usada com o intuito de entender a vivência, os 

problemas e as soluções encontradas pelas comunidades. No entorno do Rio São 

Francisco, grandes empreendimentos mudaram a natureza do rio e a vivência das 

comunidades. Conhecer essas alterações, a partir do lugar, é uma forma importante 

de combater os riscos sociais. Esse entendimento pode ser buscado nas pesquisas, na 

academia e nas escolas de nível básico, envolvendo o ensino da Geografia. Algumas 

alterações podem ser citadas: deslocamento forçado de ribeirinhos, que muitas 

vezes reclamaram de receber uma baixa ou nenhuma indenização; desmatamento; 

favorecimento de latifúndios e não de comunidades tradicionais. 
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Apesar de sua importância no cenário do País, o Rio São Francisco sofre com 

problemas ambientais e necessita ser revitalizado. 

Na região da nascente do rio existe um parque nacional, que tem recebido 

um grande número de turistas. A região está preservada, mas logo nos primeiros 

municípios podem-se notar interferências humanas relevantes. O Rio Piumhi, que 

fazia parte da Bacia do Rio Grande, foi transposto para a Bacia do São Francisco. 

Moradores locais relataram que o lugar vem mudando há muitas décadas e 

reclamam, dentre outras coisas, da especulação imobiliária e da crescente urbanização 

da área, sem cuidados com o meio ambiente.  Eles citam, por exemplo, problemas 

de saneamento básico e o assoreamento do Rio São Francisco. 

Outra transposição de águas chama atenção na Bacia do Rio São Francisco. Na 

Região Nordeste do País, parte das águas do rio está sendo desviada através de canais 

artificiais para uma área que sofre com a seca. Os moradores do lugar ressaltaram a 

necessidade de água na região. No entanto, eles demonstram algumas insatisfações, 

como a falta de diálogo com os gestores da obra, as indenizações de baixo valor 

das terras atingidas e os reassentamentos feitos de forma brusca e em condições 

inadequadas. Eles demonstraram ter conhecimento da diminuição das águas do Rio 

São Francisco e de uma série de problemas ambientais do rio, como por exemplo, a 

diminuição de suas águas e seu  assoreamento. 

A bacia de um rio tão importante e extenso no Brasil (chamado de rio da 

integração nacional) tem uma série de peculiaridades. Grandes obras estão sendo 

geridas ao longo da bacia e diversos estudos técnicos estão disponíveis. A voz das 

comunidades inseridas nessa região pode trazer respostas fundamentais para a gestão 

das obras e a preservação da bacia. Na Geografia, a categoria lugar traz formas de 

interagir com as comunidades e valorizar a sua voz. A história oral dá luzes a vozes 

muitas vezes desprezadas. Lugar e história oral formam uma metodologia eficiente 

no entendimento e na busca por soluções de riscos sociais. 

Uma forma de abordagem da categoria lugar pode ser o trabalho com a história 

oral nas comunidades locais. O ensino de Geografia nas escolas de ensino básico, 

com as crianças, os jovens e os adultos das mais diferentes idades, pode fazer uso 

desta abordagem. A legislação educacional brasileira apoia métodos semelhantes, 

não só para o ensino de Geografia, mas para o ensino de História e de outras ciências.
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Fica evidente a necessidade de ouvir a opinião das comunidades locais da Bacia 

do Rio São Francisco em relação à administração de empreendimentos no seu 

entorno e na própria bacia, visando à melhor gestão e à preservação ambiental. 
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segurança da vida (humana e não humana) e do meio ambiente em relação à construção de 
barragens (Hidrelétricas, Usos Múltiplos ou de Mineração).
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Os empreendimentos de grande magnitude têm provocado sérias 
transformações no espaço e, ao mesmo tempo, expõem territórios e 
populações a vulnerabilidades e riscos sem precedentes. Atualmente, 
a forma de apropriação do espaço é cada vez mais predatória ao ponto 
de colocar os territórios e as pessoas em risco. Assim, questionamos: 
Seria possível pensar uma vida segura no planeta? Nós, humanos, 
queremos garantir nossa vida na terra, repleta de mordomias, sem 
qualquer risco de prejuízo a essa condição de mordomia. Queremos 
o milagre, mas, sem merecê-lo e, isso é o que revela a relação de 
ganância e estupidez que, conforme Stephen Howking, são o que 
acabará com a vida na terra.

Não queremos mudar nosso modo de viver, nossos valores. O que 
isso nos inspira a pensar? Que sentimos fascinados pelo mundo das 
coisas; dos produtos industrializados; fascinados pela modernidade 
etc. esquecemos a essência da vida: a de que sem o chão, não se 
constrói nem se garante a segurança da casa. Ou seja, a casa é o 
planeta e os hábitos modernos simplesmente partem do princípio da 
exploração dos bens naturais até sua exaustão, esquecem o planeta. 

Este livro vem contribuir com esse debate trazendo diferentes 
trabalhos de autores envolvidos com a temática dos Riscos, que 
ainda constituem desafios a investigadores e profissionais diversos, 
como a identificação de riscos e sua gestão, uma vez que vários 
países promovem políticas econômicas cada vez mais ameaçadoras 
à segurança das pessoas e sistemas vivos. Cada capítulo traz uma 
contribuição ao debate dos riscos, os quais podem se manifestar em 
forma de inundações em áreas urbanas, riscos socioambientais em 
comunidades pesqueiras, necessidade de implantação de unidades 
de conservação para amenizar riscos, dentre outros. Quem dera 
pudéssemos dizer “esta é uma obra de ficção”, mas, ao contrário, 
são aspectos reais de diferentes situações que expõem os territórios 
e as pessoas a riscos. Esperamos oferecer ao leitor uma contribuição 
aos estudos desse tema e desejamos uma boa leitura.
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